
 

Obrzęd Chrztu Świętego 
 

Ważną sprawą jest to, żeby rodzice i chrzestni uczestniczyli świadomie i czynnie w obrzędach chrztu św. na 

które składają się: obrzęd przyjęcia dziecka, liturgia Słowa Bożego, liturgia sakramentu, obrzędy 

wyjaśniające, zakończenie obrzędu.  

Obrzęd przyjęcia dziecka  

Rozpoczyna się powitaniem w świątyni i we wspólnocie. Zwykle kapłan wychodzi do rodziców i 

chrzestnych, którzy czekają z dzieckiem przy wejściu do świątyni.  

Kapłan: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?  

Rodzice: NN. (należy głośno i wyraźnie podać imię bądź oba imiona dziecka)  

Kapłan: O co prosicie Kościół Boży dla swojego dziecka?  

Rodzice: O chrzest.  

Kapłan: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie dla siebie obowiązek 

wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak was nauczył 

Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?  



Rodzice: Tak, jesteśmy tego świadomi.  

Kapłan zwraca się także do chrzestnych, którzy są odpowiedzialni za dziecko.  

Kapłan: A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich 

obowiązku?  

Chrzestni: Jesteśmy gotowi.  

Kapłan: NN., wspólnota chrześcijańska przyjmuje Cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę 

Cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Chrystusa, naszego 

Zbawiciela.  

Kapłan, rodzice i chrzestni znaczą kciukiem prawej dłoni krzyż na czole dziecka. W ten sposób dziecko 

zostaje przyjęte do wspólnoty Kościoła.  

Liturgia słowa Bożego  

W tej części obrzędu czytane jest słowo Boże, które nawiązuje do tajemnicy chrztu a następnie kapłan 

wygłasza okolicznościową homilię. Liturgię słowa kończy modlitwa powszechna, krótka litania do świętych 

oraz modlitwa o oddalenie złego ducha, czyli egzorcyzm. To wstawiennictwo Kościoła wyraża się 

zewnętrznie poprzez gest włożenia ręki kapłana na głowę dziecka.  

Liturgia sakramentu  



 

Składa się z kilku etapów. Celebrans przypomina najpierw, że Bóg postanowił uświęcić człowieka przez 

wodę. Później ma miejsce poświęcenie wody albo, gdy jest do dyspozycji woda chrzcielna już poświęcona, 

odmówienie modlitwy dziękczynnej nad wodą, wyrzeczenie się zła, wyznanie wiary i chrzest.  

Kapłan: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?  

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.  

Kapłan: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?  

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.  

Kapłan: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?  

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.  

Kapłan: Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?  

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.  

Kapłan: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi 

Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?  

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.  



Kapłan: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie 

grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?  

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.  

Kapłan: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w 

Chrystusie Jezusie, Panu naszym.  

Wszyscy: Amen.  

Po wyznaniu wiary rozpoczyna się najważniejszy moment całej liturgii. Wypada, aby w tym momencie 

dziecko trzymała do chrztu matka lub ojciec. Należy też zdjąć nakrycie głowy dziecka, aby kapłan mógł 

swobodnie udzielić sakramentu przez polanie wodą.  

Kapłan: Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie 

wyznaliśmy? Rodzice i chrzestni: Chcemy.  

Kapłan: N. JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO (równocześnie polewa 

trzykrotnie główkę dziecka wodą).  

Na znak podziękowania Bogu za chrzest wszyscy zgromadzeni mówią: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 

Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.  



Następują tzw. obrzędy wyjaśniające, które mają pogłębić istotę chrztu świętego.  

Namaszczenie krzyżmem świętym.  

Kapłan podchodzi z naczyńkiem zawierającym krzyżmo święta do dziecka, zwilża kciuk prawej dłoni tym 

świętym olejem i namaszcza czoło dziecka.  

Włożenie białej szaty.  

Kapłan zachęca, aby dziecku nałożyć białą szatę. Najczęściej czyni to chrzestna.  

Wręczenie zapalonej świecy.  

Kapłan zwraca się do wiernych: „Przyjmijcie światło Chrystusa". Wtedy ojciec dziecka lub chrzestny 

podchodzi do zapalonego paschału, stojącego na świeczniku lub trzymanego przez kapłana i zapala świecę 

dziecka.  

Po zakończeniu obrzędów chrztu rozpoczyna się przygotowanie darów ofiarnych chleba i wina. Wszyscy 

uczestniczą w dalszej części Mszy św., podczas której rodzice dziecka oraz chrzestni przyjmują Komunię 

św.  

Na zakończenie liturgii kapłan udziela uroczystego błogosławieństwa nowo ochrzczonemu dziecku i jego 

rodzicom.  



Pięknym zwyczajem jest, że po Mszy św. rodzice ze swoim ochrzczonym dzieckiem udają się przed 

wizerunek matki Bożej, aby powierzyć swoje dziecko Jej macierzyńskiej opiece.  

Po powrocie z kościoła  

Chrzest św. dziecka jest zazwyczaj okazją do rodzinnego spotkania w domu, wspólnego spożycia posiłku, 

świętowania, które może wygląda bardzo różnie. Zasadniczo nie powinno podawać się alkoholu ze względu 

na religijny charakter tego domowego spotkania. Bardzo łatwo można bowiem zniszczyć atmosferę 

przeżywania pięknego wydarzenia o charakterze religijnym przez podanie gościom alkoholu.  

Dzień chrztu św. winien być dla Kościoła domowego, jakim jest rodzina prawdziwym świętem. Dlatego 

też należy zatroszczyć się, aby uroczystość domowa była nacechowana radością i godnością 

chrześcijańską. Już po powrocie z Kościoła, jeszcze przed posiłkiem, należałoby pomodlić się za dziecko. Po 

postawieniu i zapaleniu świecy chrzcielnej na stole rodzice, domownicy i zgromadzeni goście mogą 

odmówić następującą modlitwę:  

Ojciec: Boże najlepszy nasz Ojcze, który poprzez chrzest św. przyjąłeś naszego syna (córkę) N. jako swoje 

dziecko i włączyłeś go (ją) do wspólnoty ludu Bożego, dziękujemy Ci za dar życia wiecznego i za Twoja 

niezrównaną dobroć. Tobie chwała na wieki.  

Wszyscy: Tobie chwała na wieki.  



Matka: Panie Jezu, który brałeś małe dzieci w objęcia swoje i błogosławiłeś je, przygarnij naszego syna 

(córkę) N. do swego błogosławionego Serca i błogosław mu (jej), by wzrastał w Twojej miłości i łasce, a 

nas wspieraj, byśmy dawali mu (jej) przykład żywej wiary. Ciebie prosimy  

Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie. 
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